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Anderhalf jaar geleden hebben we bij ASR op het CR Event
gebrainstormd over nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het
Clearinghuis Regresschades en welke andere verbeterpunten mogelijk
zijn.
Ondanks dat dat niet voor een ieder zichtbaar is geweest, zijn we zeker de
laatste tijd met een aantal partijen stappen aan het zetten om aan een
aantal van de bij ASR geopperde ideeën invulling te geven. Clearinghuis
gebruikers met een webportal zullen hier wat van merken. Partijen met een backoffice koppeling zullen hier
vooralsnog minder van gaan merken.
PILOT ALLES IN HET CLEARINGHUIS
De pilot alles in Clearinghuis
Regresschades heeft
betrekking op de achterblijvende aantallen vanuit
rechtsbijstandverzekeraars. We zijn hier met de DAS,
Allianz en ASR een pilot aan het voeren met licht
afwijkende spelregels ten opzichte van het reguliere
clearinghuis.
Zo wordt nogmaals getoetst of 25% en 75%
schuldverdelingen extra traffic zal opleveren en zijn
sowieso 50-50 zaken toegestaan.
Binnenkort wordt deze pilot afgerond, waarna de
resultaten met een ieder zullen worden gedeeld.

PILOT WA-CONNECT
Er wordt een pilot gestart genaamd WA-connect. In
deze pilot wordt bekeken of met een verhaalsservice
WA-klanten kunnen worden verleid herstel te laten
plaatsvinden vanuit een gestuurde schadestroom. Voor
de pilot wordt hier het veilingsplatform open claims
gebruikt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van
schadecalculaties.
Met deze pilot moet inzicht ontstaan of we onze WAklanten beter kunnen bedienen en vervolgens ook
kosten kunnen besparen. Dit betekent daarmee een
win-win voor de verhalende WA-partij (betere
klanttevredenheid met mogelijk een beperkte
verhaalsvergoeding) en voor de betalende WA-partij
(lagere schadelast).
Het verhaal zal plaatsvinden op basis van het gemene
recht met OVS 0. Daar staat tegenover dat wordt
verwacht dat er een aanmerkelijk lagere schadeclaim
zal worden verhaald. De pilot moet worden gezien als
een opmaat naar procesmatige directe verzekeringen.

PILOT LICHT LETSEL IN CR
Medio juli zal worden gestart met een pilot waarbij licht letsel wordt afgehandeld in het
clearinghuis. Partijen die hier aan meedoen zijn Allianz, Achmea Personenschade,
Achmea Rechtsbijstand en Das Rechtsbijstand. Waarschijnlijk sluiten hier ook nog
enige andere partijen op aan.
Voor deze pilot wordt een aparte OVS-code aangemaakt waarop ook 25% en 75% kan
worden verhaald. Het is de bedoeling dat alleen deelnemers aan de pilot hier gebruik
van maken. Ook zullen enige specifieke uitvalredenen voor licht letsel worden gedefinieerd, te weten: - langere of

andere medische behandeling, - arbeidsongeschiktheid langer dan 4 weken, - hoogte schade overtreft LL criteria, langere duur dan 6 maanden overige redenen.
Partijen met een backoffice koppeling hoeven deze redenen niet in te richten. Deze uitvalredenen zullen alleen
door pilot deelnemers worden gebruikt.
NIEUW CLEARINGHUIS REGRESSCHADES
Mede naar aanleiding van de pilot licht letsel gaat een
selectietraject worden opgestart voor een nieuwe
clearinghuis applicatie. Hierbij geldt als randvoorwaarde
dat partijen de bestaande back-office koppelingen
kunnen blijven gebruiken. Daarnaast ontstaan er
uiteraard nieuwe moderne koppelingsmogelijkheden
(API's). Met de gebruikers- en klankbordgroep zal er
nader op de vereiste specificaties worden ingezoomd.
Dit zal plaatsvinden na de zomervakantie. Verder

AFMELDEN MOGELIJK IN DE STATUS
AFREKENEN
Zoals eerder gemeld is het nu ook mogelijk af te melden
als de status afrekenen al is bereikt.
Dat betekent dat er al overeenstemming kan zijn over de
aansprakelijkheid waarna alsnog afgemeld kan worden.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de claim alsnog is
vervallen.

ontstaan er bijvoorbeeld mogelijkheden om een RDW
koppeling te bouwen waarmee de uitval kan worden
gereduceerd.

Stichting EPS
Stichting EPS helpt schadeverzekeraars om processen met elkaar
op een zo efficiënt mogelijke
manier af te handelen.
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